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أوالا -اإل راءات اليت اختذهتا الفرقة العاملة ر دورهتا السابعة والسبعني
أل  -اسر ررتنتا ات متفر ررأ ليتر ررا بور ررةن اسر ررتعراك مور رررو ا ر ررة الربانجمير ررة ل ون تر رراد
واملعلومات املتعلقة ابفداء لعام ( 2020اجلزء الثاين م امليزانية الربانجمية املقرتحة)
(البند  3من جدول األعمال)

إن الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية،
 -1تتفق مققم موققروط االققة الربانجميققة املقرتحققة لألونكتققاد ووقيقققة املعلومققات املتعلقققة ابألداء
لعام  ٢0٢0على النحو الوارد يف الوقيقة TD/B/WP(77)/CRP.1/Rev.1؛
 -٢تللق إىل األمققني العققام لألونكتققاد أن يراعققي التعليقققات واملسققانات املقدمققة مققن الققدول
األعضاء خالل القدورة السقابعة والسقبعني للفرققة العاملقة ،والوقيققة TD/B/WP(77)/CRP.1/Rev.1
مراعققاة كاملققة ،وأن يبينهققا علققى النحققو املناس ق  ،ألغ قرات تقد ق مس قانات يف االققة الربانجميققة
املقرتحققة لألونكتققاد لعققام  ٢0٢0إىل األمققني العققام لألمققم املتحققدة ،كققي تنظققر فيهققا اامعيققة العامققة
لألمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية يف وقت لح ؛
 -3تلل إىل األمني العام لألونكتاد ضمان أن حتال يف الوقت املناس اآلراء اليت أعربقت
عنه ققا ال ققدول األعض ققاء أقن ققاء املق قداولت احلكومي ققة الدولي ققة يف ال ققدورة الس ققابعة والس ققبعني للفرق ققة
العاملة ،وهي هيئة فرعية اتبعة جمللس التجارة والتنمية ،إىل كياانت األمم املتحدة املعنيقة ابلقضقااي
املتصلة ابلربامج وامليزانية؛
 -٤تقدعو األمقني العقام إىل أن يتقي للقدول األعضقاء يف األونكتقاد الواثئق املتعلققة ابملسقانات
ال ققيت ق ققدمها إىل كي ققاانت األم ققم املتح ققدة املعني ققة ابلقض ققااي املتص ققلة ابل قربامج وامليزاني ققة فيم ققا يتص ققل
مبو ققروط اال ققة الربانجمي ققة لألونكت ققاد واملعلوم ققات املتعلق ققة ابألداء لع ققام ( ٢0٢0اا ققزء الث ققاين م ققن
امليزانية الربانجمية املقرتحة)؛
-5

تعيد أتكيد أنية األونكتاد ودوره احملوري يف تنفيذ خلة التنمية املستدامة لعام ٢030؛

 -6توقدد علققى أنيققة امققتالك األونكتققاد املقوارد الكافيقة مققن أجققل اضققلالع الكامققل ابلوليققة
املنوطة ب  ،ول سيما يف الفرتة السابقة لنعقاد دورت ااامسة عورة؛
 -7توققجم األمققني العققام لألونكتققاد علققى استكوققا أفضققل سققبل حتقيق أقصققى قققدر كققن
من التآزر وإعادة توزيم املقوارد بقني القربامج الفرعيقة ،وداخقل كقل بقرانمج فرعقي علقى حقدة ،وذلق
لتوفري أفضل استجابة كنة جملالت العمل اليت حددها مافيكيانو نريويب ،وتلل إىل األمانة أن
تركز جهودها على أجزاء الولية اليت ل يُتوقم الضلالط هبا خالل فرتة السقنوات األربقم احلاليقة،
كما حتدد ذل مداولت استعرات منتصف املدة؛
 -8تعقرب عققن قلقهقا إزاء التققرخر يف بققدء إعققداد بقرانمج امليزانيققة وأتقققري ذلق علققى مققداولت
الفرقققة العاملققة بو قرن العناصققر ذات الصققلة ،وتلل ق إىل األمققني العققام لألونكتققاد أن يققل هققذه
الوواغل إىل السللات املختصة يف نيويورك؛
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 -٩تلل إىل األمقني العقام لألونكتقاد أن يققوم ،يف إطقار عمليقات امليزانيقة الربانجميقة املقبلقة،
مب قد الققدول األعضققاء ابلواثئ ق الداعمققة املناسققبة ،إىل جان ق موققروط االققة الربانجميققة ،مققن أجققل
إجراء استعرات شامل ملوروط االة الربانجمية املقرتحة؛
 -10توصققي جملققس التجققارة والتنميققة ن يللق إىل رئققيس اجمللققس إحالققة نتققائج الفرقققة العاملققة
إىل رؤسققاء انققة الققربانمج والتنسققي واللجنققة الستوققارية لوققؤون اإلدارة وامليزانيققة واللجنققة ااامسققة
التابعة للجمعية العامة؛
 -11تلل ق إىل األمان ققة ،يف إط ققار متابع ققة الس ققتنتاجات املتف ق عليه ققا ال ققيت اعتم ققدهتا الفرق ققة
العاملة يف دورهتا السادسة والسبعني ،أن تعد مقرتحا وتنظم مواورات مم الدول األعضقاء بوقرن
مسرلة اعتماد دورة برانجميقة إلجقراء تقييمقات معمققة للقربامج الفرعيقة ،برقرت مناقوقتها يف القدورة
املقبلة للفرقة العاملة؛
 -1٢تلل ق إىل األمققني العققام لألونكتققاد وضققم منهجيققة لتنسققي الققنهج املتبققم إزاء كققل ب قرانمج
فرعي فيما يتعل ابملنجزات املستهدفة القابلة للقياس الكمي؛
 -13ترح بوضم الصقيرة النهائيقة لختصاصقات القدورات املقبلقة للفرققة العاملقة ،يف أعققاب
مواورات غري رمسية ،لكي يواف  .عليها جملس التجارة والتنمية يف الوقت املناس .

ابء -اإل راءات افخرى اليت اختذهتا الفرقة العاملة
 -1استعراك مورو ا ة الربانجمية ل ون تاد واملعلومات املتعلقة ابفداء لعام ( 2020اجلزء
الثاين م امليزانية الربانجمية املقرتحة)
(البند  3من جدول األعمال)
 -1اعتمققدت الفرق ققة العاملققة يف جلس ققتها العام ققة ااتاميققة ،املعق ققودة يف  1ش ققباط/فرباير ،٢01٩
الستنتاجات املتف عليها بورن هذا البند من جدول األعمال.
 -2دول اف مال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة
(البند  ٤من جدول األعمال)
 -٢أقققرت الفرقققة العاملققة يف جلسققتها العامققة ااتاميققة ،املعقققودة يف  1شققباط/فرباير ،٢01٩
جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثامنة والسبعني (انظر املرف األول).

اثنيا -مو ز الرئيس
أل  -اإل راءات
 -1عق ققدت الفرق ققة العامل ققة املعني ققة ابإلط ققار الس قرتاتيجي وامليزاني ققة الربانجمي ققة دورهت ققا الس ققابعة
والسبعني يف جنيف ،بسويسرا ،يف الفرتة من  30كانون الثاين/يناير إىل  1شباط/فرباير .٢01٩
وواصلت الفرقة العاملة مداولهتا يف إطار غري رمسي.
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ابء -البياانت االفتتاحية
 -٢أدلققت انئب قة األمققني العققام لألونكتققاد ببيققان تلت ق بيققاانت ملمثل قي الوفققود التاليققة إك قوادور،
ابسم جمموعة الق  77والصني؛ وتوغو ،ابسم اجملموعقة األفريقيقة؛ وغواتيمقال ،ابسقم جمموعقة بلقدان
أمريك ق ققا الالتيني ق ققة ومنلق ق ققة البح ق ققر الك ق ققاري ؛ وروماني ق ققا ،ابس ق ققم الحت ق ققاد األورويب؛ وكن ق ققدا ،ابس ق ققم
جوسكانز؛ وإستونيا ،ابسم اجملموعة دال؛ واازائر ،ابسم اجملموعة العربية؛ وتقونس؛ ودولقة بوليفيقا
املتعددة القوميات؛ والعراق؛ ودولة فلسلني؛ ومجهورية إيران اإلسالمية.
 -3وقالت انئبة األمني العام لألونكتاد يف كلمتها الفتتاحية إن عام  ٢0٢0سيوهد بداية
دورة امليزانيققة السققنوية .وتعتققرب الوقيقققة املعروضققة يف إطققار البنققد  3األوىل مققن نوعهققا يف األونكتققاد،
ليس بسب اعتماد امليزانية لدورة قصرية فحس  ،بقل أيضق ا بسقب اتبقاط قج جديقد ،رغق فيق
األمقني العققام لألمققم املتحققدة وأيدتق الققدول األعضققاء ،إلجقراء إصققالا إداري علققى نلققاق املنظمققة.
وقُدمت االة الربانجمية يف وقيقة واحدة ،بدل من قالث منفصقلة سقابقا ،حيق ُعرضقت النتقائج
بوضوا وفعالية أكرب من ذي قبل.
 -٤وش ققكل اس ققتعرات الفرق ققة العامل ققة ملو ققروط اال ققة الربانجمي ققة واملعلوم ققات املتعلق ققة ابألداء
لعام  ٢0٢0بداية عملية ستتاا خالهلا للدول األعضاء عدة فرص لالطالط والتدخل ،سواء يف
جني ققف أو يف نيوي ققورك .وس ققتقدم أمان ققة األونكت ققاد الوقيق ققة بع ققد استعراض ققها إىل مكتق ق ختل ققي
ال قربامج واملاليققة وامليزانيققة يف نيويققورك لكققي تنظققر فيه قا اامعيققة العامققة يف مناقوققاهتا بوققرن امليزانيققة
لعام  ،٢0٢0يف إطار فرط التجارة والتنمية يف موروط برانمج ميزانية عام .٢0٢0
 -5وعل ققى ال ققرغم م ققن أن اال ققة الربانجمي ققة أُع ققدت عل ققى افق قرتات من ققو ص ققفري ،تُتوق ققم بعق ق
التخفيضات احملددة األهدا لكنها لن تؤقر يف تنفيذ القربامج القائمقة .وألن االقة اسقتندت إىل
ولايت قائمة ،فإن يتعني تنقي موروط االة الربانجمية واملعلومقات املتعلققة ابألداء لعقام ٢0٢0
يف ض ققوء أي ولي ققة جدي ققدة تنبثق ق ع ققن ال ققدورة الرابعي ققة الس ققنوات ااامسق قة عو ققرة لألونكت ققاد يف
عام .٢0٢0

ي  -اس ر ررتعراك مو ر رررو ا ر ررة الربانجمي ر ررة ل ون ت ر رراد واملعلوم ر ررات املتعلق ر ررة ابفداء
لعام ( 2020اجلزء الثاين م امليزانية الربانجمية املقرتحة)
(البند  3من جدول األعمال)

 -6عند مناقوة بند جدول األعمال ،أعربت معظم اجملموعات اإلقليمية والوفقود عقن قلقهقا
بوققرن مققا إذا كققان ابإلمكققان أن يكققون اسققتعرات موققروط االققة الربانجميققة لألونكتققاد واملعلومققات
املتعلقة ابألداء لعقام ( ٢0٢0ااقزء الثقاين مقن امليزانيقة الربانجميقة املقرتحقة) شقامالا ،وأن يفضقي إىل
نتائج ملموسة دون إيالء اعتبار للتبعات ذات الصلة من حي املوارد.
 -7وقال ثل لألمانة أن النظر يف املسائل املتعلقة ابمليزانية يندرج ضقمن اختصقاص اامعيقة
العامة وهيئاهتا الفرعية حصراي .وعالوة على ذلق  ،سقيحدد األمقني العقام لألمقم املتحقدة يف ايقة
امللا الحتياجات النهائية من حي املوارد لنور اازء الثال من امليزانية الربانجمية املقرتحة يف
نيويورك .ويف ظل غياب معلومات بورن عناصر املقوارد لعقام  ،٢0٢0قُقدمت معلومقات أساسقية
أخرى مثل تل املتعلقة بتخصيص املوارد للفرتة  ٢01٩-٢018من أجل رسم صورة أمشل.
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 -8وأعربققت العديققد مققن اجملموعققات اإلقليميققة والوفققود عققن قلقهققا إزاء ال ققاه حنققو اخنفققات
املوارد والتخفيضات املتوقعة لعام ٢0٢0وآاثر هذا ال قاه املمكنقة علقى ققدرة األمانقة علقى تنفيقذ
ولايهتا .وذكرت عدة وفود أن التوزيم الداخلي للموارد تاج إىل التكيف مقم األولقوايت الناشقئة
عن الولايت ااديدة واملعززة.
 -٩وأعربققت العديققد مققن اجملموعققات اإلقليميققة عققن آرائهققا بوققرن جوانق ققددة مققن موققروط
االق ققة الربانجميق ققة واملعلومق ققات املتعلقق ققة ابألداء مثق ققل ت ق قوازن األولق ققوايت ،والتواف ق ق مق ققم الق ققولايت،
واملنهجيققة األساسققية ،وترتيبققات التعققاون الداخليقة وااارجيقة ،ومتاشققي القربامج الفرعيققة مققم أهققدا
التنمية املستدامة ،ودمج املسائل الواملة لعدة قلاعات مثل نوط اانس والوباب.

دال -مسائل أخرى

(البند  5من جدول األعمال)

 -10خالل االسة العامة ااتامية ،طلبت ثلة جمموعة الق  77والصني تسجيل الفققرة التاليقة
من البيان الذي أدلت ب ابسم اجملموعة يف االسة العامة الفتتاحية
تق ق ققذكر جمموعق ق ققة الق ق ق ق  77والصق ق ققني مبافيكيق ق ققانو نق ق ققريويب وابلتزام ق ق ق ق ق ققاه األرت
الفلسققلينية احملتلققة ،علققى النحققو املعققرب عنق يف الفقققرة (55دد) ،وكققذل يف العديققد مققن
ققرارات اامعيققة العامققة .وتللق جمموعققة ال ق  77والصققني تعزيققز بقرانمج األونكتققاد لتقققد
املساعدة إىل الوع الفلسليين ابملوارد الكافية واألنولة التنفيذية الفعالة.

هاء -اجللسة العامة ا تامية
 -11فيمققا يتعل ق ابلفقققرة  1٢مققن السققتنتاجات املتف ق عليهققا ،ذكققر ثققل لألمانققة أن ق ُوضققم
منهج منس إزاء املنجزات املستهدفة القابلة للقياس الكمقي ،كمقا حقدده مكتق ختلقي القربامج
واملاليققة وامليزانيققة .وفيمققا يتعلق ابلتوقعققات الققيت أعربققت عنهققا الققدول األعضققاء أقنققاء مققداولهتا ،لققن
يك ققون ابإلمك ققان ،ألس ققباب عدي ققدة ،وض ققم تعري ققف أكث ققر تفص ققيالا لعملي ققة إس ققناد امل قوارد املتاح ققة
للمنجق قزات املس ققتهدفة أو العك ققس ابلعك ققس .وق ققد مشل ققت القي ققود التقني ققة والخ ققتال يف طبيع ققة
املنجزات املستهدفة ونلاقها واللابم غري املرن ملوارد امليزانية العادية.

اثلثا -املسائل التنظيمية
أل  -انتخاب أ ضاء امل تب

(البند  1من جدول األعمال)

 -1٢انتخبققت الفرقققة العاملققة يف جلسققتها العامققة الفتتاحيققة ،املعقققودة يف  30كققانون الثققاين/
يناير  ،٢018السيد توندي م .مصلفى (نيجرياي) رئيس ا هلا.
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ابء -قرار دول اف مال وتنظي العمل
(البند  ٢من جدول األعمال)

 -13أقققرت الفرقققة العاملققة يف االسققة ذاهتققا جققدول أعماهلققا املؤقققت ) ،(TD/B(WP/294فكققان
كما يلي
-1

انتخاب أعضاء املكت ؛

-٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

-3

اس ق ققتعرات مو ق ققروط اال ق ققة الربانجمي ق ققة لألونكت ق ققاد واملعلوم ق ققات املتعلق ق ققة ابألداء
لعام ( ٢0٢0اازء الثاين من امليزانية الربانجمية املقرتحة)؛

-٤

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة؛

-5

مسائل أخرى؛

-6

اعتماد التقرير الذي ستقدم الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.

ي  -ا تماد التقرير الذي ستق ّدمه الفرقة العاملة
(البند  6من جدول األعمال)

جملس التجارة والتنمية

 -1٤قققررت الفرقققة العاملققة يف جلسققتها العامققة ااتاميققة ،املعقققودة يف  1شققباط/فرباير ،٢01٩
أن توضققم ،حتققت إش قرا ال قرئيس ،الصققيرة النهائيققة لتقريرهققا عققن دورهتققا السققابعة والسققبعني بعققد
اختتام الدورة.

6

GE.19-02173

TD/B/WP/295

املرفأ افول
دول اف مال املؤقت للدورة الثامنة والسبعني للفرقة العاملة

GE.19-02173

-1

انتخاب أعضاء املكت

-٢

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

استعرات أنولة التعاون التقين اليت يضللم هبا األونكتاد ومتويل هذه األنولة

-٤

تقييم أنولة األونكتاد
(أ )

تقييم أنولة األونكتاد حملة عامة

(ب)

توليققف عمليققات تقيققيم ال قربامج الفرعيققة اامسققة ،وتقققد معلومققات َّدق قةا عققن
حالة تنفيذ التوصيات

-5

إحاطة بورن تقرير مكت خدمات الرقابة الداخلية عقن مراجعقة حسقاابت دائقرة القدعم
احلكومي الدويل التابعة لألونكتاد

-6

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والسبعني للفرقة العاملة

-7

مسائل أخرى

-8

اعتماد التقرير الذي ستقدم الفرقة العاملة إىل جملس التجارة والتنمية.
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املرفأ الثاين
احلضور*

-1

حضر الدورة ثلون عن الدول التالية األعضاء يف الفرقة العاملة
اازائر

نيجرياي

فنلندا

بنما

الياابن

الحتاد الروسي

 -٢وحضر الدورة ثلون عقن القدول التاليقة األعضقاء يف األونكتقاد لكنهقا ليسقت أعضقاء يف
الفرقة العاملة
أفرانستان

املكسي

بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)

منروليا

جيبويت

املررب

مصر

نيبال

إستونيا

الفلبني

غابون

بولندا

غواتيمال

توغو

إيران (مجهورية  -اإلسالمية)

تونس

لبنان

زامبيا

__________

*
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